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Resumo 

 

A família Baurusuchidae é composta por crocodiliformes de médio porte do 

Cretáceo Superior da América do Sul, que apresentam oreinirrostria e dentição zifodonte, e 

outras características muito peculiares, como por exemplo: ectopterigóide fazendo parte da 

borda das coanas; redução drástica da fórmula dentária pra menos de seis dentes maxilares 

e menos de onze dentes mandibulares; uma depressão semicircular na lateral do quadrado; 

frontal dorsalmente deprimido em relação aos pré-frontais e parietal; contato entre nasal e 

frontal quase ausente; nasais fusionados posteriormente. Nas filogenias presentes na 

literatura, sua posição dentro de Mesoeucrocodylia costuma ser como grupo-irmão de 

Sebecus ou outros sebecídeos, e geralmente é incluída na irradiação notossúquia. A 

descrição de novas espécies de baurussuquídeos nos últimos anos deixou o gênero 

Baurusuchus sem uma definição precisa, uma vez que suas diagnoses originais agora se 

confundem com as da família como um todo. Neste trabalho foi feita a redescrição 

anatômica craniana da família Baurusuchidae, bem como uma análise filogenética através 

de uma matriz de 386 caracteres contendo 81 táxons, entre eles todos os baurussuquídeos 

conhecidos até o momento. Esta análise encontrou Baurusuchidae como um clado 

monofilético, fortemente sustentado por quatorze sinapomorfias, e o clado Bergisuchidae 

como seu grupo-irmão, ambos inseridos dentro de um clado Sebecosuchia mais inclusivo. 

Sebecosuchia, junto com Mahajangasuchidae e Peirosauridae, formaram um clado inédito 

na literatura, que aqui foi chamado de Oreinirostra. O gênero Baurusuchus mostrou-se 

monofilético, e se diferencia dos demais gêneros da família basicamente pela sua estrutura 

coanal, sem pneumatizações dos elementos ou fossas paracoanais acessórias, além de ter 

uma delgada parede posterior no teto do crânio, apresentar a sutura entre pós-orbital e 

esquamosal anteriormente convexa, e as aberturas laterais de Eustáquio menores que a 

abertura medial. 

 



 
 
 

Abstract 

 

Baurusuchidae is a family of mid-sized crocodyliforms from the Upper Cretaceous 

of South America that present oreinirostry, ziphodont dentition and several peculiar features 

as, for example: ectopterygoids taking part of the edge of the internal naris; drastic 

reduction of the dentary formula to less than six maxillary teeth and less than eleven 

mandibular teeth; a semicircular depression in the lateral surface of quadrate; dorsally 

depressed frontal in relation to prefrontals and parietal; contact between frontal and nasals 

almost absent or absent; nasals posteriorly fused. In the previously published phylogenetic 

trees for the group, Baurusuchidae is always nested within Mesoeucrocodylia, and 

commonly appears as sister group of Sebecus or other sebecids, also usually included in the 

notosuchian irradiation. The description of new baurusuchid species in the last few years 

has caused the Baurusuchus genus to lack a precise definition, since its original diagnosis 

can be used for the family as a whole. This work presents an anatomical cranial 

redescription of the Baurusuchidae family, as well as a phylogenetic analysis constructed 

based on a dataset of 386 characters and 81 taxa, with all known baurusuchids among them. 

The present analysis found a monophyletic Baurusuchidae clade, strongly supported by 

fourteen synapomorphies, and a Bergisuchidae clade as its sister group, both within a more 

inclusive clade Sebecosuchia. Sebecosuchia, Mahajangasuchidae and Peirosauridae formed 

together a new clade, named as Oreinirostra. The Baurusuchus genus appeared as 

monophyletic, and it differs from the other genera of Baurusuchidae primarily for its 

choanal structure, that lacks a pneumatization of its elements and accessories parachoanal 

fossae. It also has a thin wall in the skull roof posterior to the supratemporal fenestrae, an 

anteriorly convex suture between the postorbital and the squamosal elements, and lateral 

Eustachian openings smaller than the medial ones. 

 

 

 

 



 
 
 

I - Introdução 

 

 Os crocodilos, juntos com as aves, são hoje os representantes vivos do “clado 

apical” (“crown-clade” sensu Jefferies, 1986) Archosauria (Benton & Clark, 1988).  Hoje a 

diversidade dos crocodilos é restrita a oito gêneros (McAliley et al., 2006), divididos em 23 

espécies, podendo chegar a 29 graças a novos estudos aplicando dados moleculares e 

morfológicos (Eaton et al., 2009; Hekkala et al., 2011; Densmore III et al., 2011). O mais 

antigo registro de crocodiliforme (sensu Benton & Clark, 1988) data do Triássico Médio, há 

aproximadamente 200 milhões de anos (Gasparini, 1980; Pough et al., 1998). Formas 

fósseis de representantes de famílias atuais, como Alligatoridae e Crocodylidae aparecem 

no registro fóssil a partir do Cretáceo Superior (Pough et al., 1998).  

A fauna atual de crocodiliformes é claramente relictual em comparação com a rica 

diversidade passada do grupo, e o conhecimento acerca desta diversidade de formas não 

parou de crescer nos últimos três séculos. Por esta razão, o entendimento das relações 

filogenéticas e a classificação dos crocodiliformes passaram por constantes reformulações. 

Será apresentada aqui uma breve visão histórica, taxonômica e filogenética do grupo dos 

crocodiliformes, de forma a contextualizar o conhecimento atual em relação ao grupo e à 

família Baurusuchidae. 

 

1.1. As classificações pré-cladísticas 

 

Linné (1758) considerava os crocodilos como um grupo de lagartos, nomeando um 

exemplar sul-americano como Lacerta crocodylus. O gênero Crocodylus (e o termo 

correlato Crocodylia) foi primeiramente utilizado por Laurenti (1768), para renomear o 

gênero proposto por Linné, refinando assim sua classificação. Assim que os fósseis de 

crocodilos começaram a ser descobertos, ficou clara a grande diversidade de formas que 

este grupo atingiu durante sua história, como por exemplo: Phytosaurus Jaeger 1828, 

Metriorhynchus von Meyer 1830, Pelagosaurus Bronn 1841, Pholidosaurus von Meyer 

1841, Belodon von Meyer, 1844, todos da Alemanha; e Goniopholis Owen 1841, 



 
 
 

Stagonolepis Agassiz 1844, Hylaeochampsa Owen 1874, todos do Reino Unido (Huxley, 

1875; Clark & Norell, 1992; Hungerbühler, 2002; Young & Andrade, 2009; Fortier et al., 

2011; Andrade et al., 2011).  

A primeira classificação dos crocodilos a incluir os fósseis foi feita por Owen 

(1860), que reconheceu três grupos baseando-se apenas em um caráter: a forma dos centros 

vertebrais pré-sacrais – Opistocoelia, Amphicoelia e Procoelia. Mais tarde, demonstrou-se 

que o espécime que Owen usou como base para cunhar “Opistocoelia” era na verdade um 

dinossauro saurísquio (Mook, 1934). 

Posteriormente, Huxley (1875) estudou novos fósseis e refinou a classificação de 

Owen através da inclusão de vários outros caracteres agora tidos como tradicionais, como 

por exemplo a posição das coanas, o formato do coracóide e a abertura das passagens de 

Eustáquio. Huxley dividiu os crocodilos em três grandes grupos: Parasuchia (coanas se 

abrindo na porção anterior do palato; coracóide curto e arredondado; passagem de 

Eustáquio sem uma proteção óssea; vértebras anficélicas); Mesosuchia (coanas se abrindo 

na porção média do palato; coracóide alongado; porção média das aberturas de Eustáquio 

fechadas pelo basisfenóide e o basioccipital; vértebras anficélicas); e Eusuchia (coanas se 

abrindo na porção posterior do palato, formando um palato secundário completo; coracóide 

alongado; passagem de Eustáquio totalmente protegidas por osso; vértebras procélicas). Ao 

contrário de Owen que se opunha à teoria Darwiniana, Huxley justificou sua classificação a 

partir de ideias evolutivas. Porém, esse tipo de subdivisão pretendia refletir uma evolução 

gradativa dos crocodilos, e não necessariamente o grau de parentesco entre os grupos (Pol, 

1999). Por isso, hoje são chamadas “grados”. 

Brown (1933) descreveu Protosuchus richardsoni, o primeiro representante de um 

grupo de arcossauros triássicos aparentemente terrestres, de tamanho pequeno (menos de 

um metro de comprimento). Essa descoberta adicionou mais um grado à classificação de 

Huxley, chamado de Protosuchia. Protosuchus foi encontrado na América do Norte e suas 

características anatômicas indicam hábito terrestre; foi descrito como primitivo à linhagem 

dos crocodilos, por possuir palato secundário incompleto, formado apenas pelos palatinos, 

apesar de ter o coracóide alongado, entre outras características (Colbert & Mook, 1951; 

Carroll, 1988).  



 
 
 

Desta forma, todas as descobertas paleontológicas acerca de crocodilianos fósseis e 

seus afins seguiram as sugestões nomenclaturais de Huxley, e vale ressaltar também as 

descobertas alocadas ao grado Mesosuchia. Huxley cunhou o termo para abrigar um grupo 

de crocodiliformes totalmente marinhos, hoje chamado Thalattosuchia. Este grupo abriga 

tradicionalmente duas famílias: Teleosauridae, que se assemelhavam muito ao atual gavial 

(Gavialis gangeticus); e Metriorhynchidae, caracterizados pela redução ou perda da 

armadura óssea dérmica, a especialização dos membros para um deslocamento inteiramente 

aquático e a inclinação ventral das últimas vértebras caudais para suportar uma nadadeira 

caudal (Gasparini, 1980; Carroll, 1988; Hua & De Buffrenil, 1996; Wilkinson et al., 2008).  

A condição “mesossúquia” do palato, entretanto, foi encontrada em muitos outros 

crocodilianos fósseis descritos posteriormente à publicação do trabalho de Huxley. 

Woodward (1896) descreveu duas espécies da Patagônia argentina como Mesosuchia: 

Notosuchus terrestris e Cynodontosuchus rothi. O primeiro trata-se de um crocodiliforme 

pequeno, de focinho curto, dentes heterodontes e narinas frontais, padrão encontrado 

também em outras espécies descritas posteriormente para a América do Sul 

(Uruguaysuchus Rusconi, 1933; e Araripesuchus Price, 1959). Baseada neste padrão, 

Gasparini (1971) definiu taxonomicamente o grupo Notosuchia, que posteriormente passou 

a incluir também alguns táxons africanos, como Libycosuchus (Stromer, 1914) e 

Araripesuchus wegeneri (Buffetaut, 1981). O grupo é caracterizado principalmente pelo 

focinho curto, poucos dentes com heterodontia e posição frontal das narinas, indicando que, 

provavelmente, eram mais terrestres que os crocodilos atuais (Gasparini, 1981). Já 

Cynodontosuchus, conhecido por uma diminuta ponta de focinho, chamou a atenção por ter 

um enorme dente maxilar, e um focinho alto e estreito (Woodward, 1896). 

Merece destaque na comunicação de novas formas mesossúquias o pesquisador 

brasileiro Llewellyn I. Price. Price (1945) descreve Baurusuchus pachecoi, um crocodilo de 

focinho alto e estreito e dentes teropodomorfos, com características muito peculiares e que 

serão detalhadas mais adiante, criando a família Baurusuchidae. Price (1950) também 

descreveu Sphagesaurus huenei, baseado em alguns dentes encontrados também em rochas 

cretácicas do estado de São Paulo. Estes dentes, com a base da coroa globosa, uma série de 

sulcos verticais, ápice afunilado e serrilhas oblíquas eram tão peculiares que justificavam a 



 
 
 

criação da nova espécie. Contudo, a criação da família Sphagesauridae só foi sugerida por 

Kuhn (1968). Price (1955) também descreveu Peirosaurus torminni, baseado em um pré-

maxilar alto e com dentes achatados lateralmente, mas a diagnose da família Peirosauridae 

só foi dada por Gasparini (1982), a partir de materiais adicionais. 

Simpson (1937) descreveu Sebecus icaeorhinus, do Eoceno da Argentina, sendo o 

primeiro Mesosuchia conhecido do Cenozóico. O animal possuía crânio e focinho altos, 

dentes comprimidos com bordas serrilhadas, e outras características que levaram Price 

(1945) a associar Baurusuchus a Sebecus. Colbert (1946), em uma redescrição do táxon, 

uniu Baurusuchidae e Sebecidae em um mesmo grupo denominado Sebecosuchia. Muitos 

gêneros sul americanos foram alocados a Sebecidae, como Ilchunaia parva (Rusconi, 1946) 

e Ayllusuchus fernandezi (Gasparini, 1984), ambos do Eoceno da Argentina, e Langstonia 

huilensis (Langston, 1965) do Mioceno da Colômbia, bem como alguns fósseis do Eoceno 

europeu e africano, como Bergisuchus dietrichbergi da Alemanha (Kuhn, 1968), 

Iberosuchus macrodon de Portugal (Antunes, 1975) e Eremosuchus elkoholicus da Argélia 

(Buffetaut, 1989). Também há exemplos cretácicos da Áustria (Doratodon carcharidens, 

Bunzel, 1871), e do Níger, como Trematochampsa taqueti (Buffetaut 1974). 

Muitos Eusuchia fósseis também foram descobertos depois do trabalho de Huxley 

(1875), e serão abordados mais adiante. 

 

1.2. As classificações filogenéticas e a diversidade dos arcossauromorfos 

 

A classificação taxonômica proposta por Huxley foi mantida até o advento da 

sistemática filogenética, que se esforça em determinar as relações de parentesco entre seres 

vivos através das suas características derivadas compartilhadas. As primeiras análises 

cladísticas dos crocodilos demonstraram o caráter artificial da maioria dos seus 

agrupamentos tradicionais, com exceção dos clados Protosuchia e Eusuchia. Das análises 

filogenéticas mais antigas, que incluíram um número significativo de arcossauros da 

linhagem crocodiliana, pode-se destacar as teses de Clark (1986) e Norell (1986), e os 

artigos de Buscalioni & Sans (1988), Benton & Clark (1988) e Norell & Clark (1990), 

sendo que o primeiro e o último artigos possuem uma amostragem taxonômica muito 



 
 
 

restrita, incluindo apenas uma família com poucos representantes, e o artigo de Benton & 

Clark (1988) possui uma análise mais abrangente e considerada uma referência dentro do 

estudo de Archosauria. 

A análise filogenética de Benton & Clark (1988) foi a primeira a incluir muitos 

arcossauros basais e um número relevante de táxons da linhagem crocodiliana. No entanto, 

Gauthier (1986) e Gauthier et al. (1988) já haviam realizado anteriormente uma filogenia 

que tentava resolver as relações de parentesco dentre os grandes grupos de arcossauros. 

Outros trabalhos subsequentes com o mesmo objetivo merecem destaque, como Sereno & 

Arcucci (1990), Sereno (1991), Parrish (1993), Juul (1994), Benton (1999), Brusatte et al. 

(2010) e Nesbitt (2011). Dessa forma, antes de abordar o grupo dos crocodiliformes, que é 

o principal objeto de estudo deste trabalho, é necessário entender a diversidade de 

Archosauria como um todo, dando uma pequena noção das características anatômicas 

encontradas por estes autores para justificar seu posicionamento filogenético (Fig. 1). 

 

1.2.1 – Archosauromorpha 

 

O clado Archosauromorpha (von Huene, 1946) é uma irradiação diápsida com 

registro fóssil mais antigo conhecido para o Permiano Médio, mas com registro fóssil mais 

abundante a partir do Triássico Inferior (Gauthier et al., 1988; Benton, 2008). Entre as 

sinapomorfias mais relevantes: maxila excluída da narina externa; vértebras cervicais com 

processo anterior; quinto metatarsal em forma de gancho; ausência do quinto dígito do pé; 

presença do tubérculo do calcâneo; junta côncavo-convexa entre tíbia e astrágalo e entre o 

astrágalo e o calcâneo (Romer, 1956; Benton, 1985; Gauthier et al., 1988; Pough et al., 

2008). Archosauromorpha inclui tradicionalmente quatro clados: Prolacertiformes, 

Rhynchosauria, Archosauriformes e o gênero Trilophosaurus (Benton, 1985; Evans, 1988; 

Jalil, 1997; Dilkes, 1998). O clado de diápsidos semiaquáticos do Jurássico (e que talvez 

tenham sobrevivido até o Mioceno, segundo Evans & Klembara, 2005) chamado 

Choristodera é, em alguns trabalhos, considerado como pertencente à Archosauromorpha 

(Gauthier et al., 1988), Contudo, as análises mais recentes tendem a posicioná-lo como um 



 
 
 

grupo mais basal a este clado ou como pertencente à irradiação lepidossáuria (Dilkes, 1998; 

Jalil, 1997; Evans & Hecht, 1993; Gao & Fox, 2005; Gottmann-Quesada & Martin, 2009). 

Os prolacertiformes são o ramo mais antigo conhecido dos arcossauromorfos, graças 

ao registro de Protorosaurus, do Permiano, sendo todas as demais formas triássicas 

(Benton, 2008), e destacam-se pelo alongamento das vértebras cervicais.  

O clado Rhynchosauria é formado por animais herbívoros muito abundantes no 

Triássico, de tamanho um pouco maior que um porco grande e que possuíam dentes 

altamente especializados (com múltiplas fileiras de dentes maxilares), com espaços no 

crânio muito desenvolvidos para a inserção da musculatura adutora, além de um típico bico 

pré-maxilar virado para baixo, e contato entre as pré-maxilas e os pré-frontais (Romer, 

1956; Dilkes, 1998).  

Trilophosaurus é um arcossauromorfo que perdeu a fenestra temporal inferior, tinha 

dentes muito alongados transversalmente, e sua dentição e a presença de um bico 

desdentado sugere que também fosse herbívoro (Romer, 1956; Benton, 2008).  

As relações filogenéticas entre os quatro grupos de Archosauromorpha 

(Archosauriformes + Rhynchosauria + Prolacertiformes + Trilophosaurus) mudam bastante 

dependendo da análise feita, mas há uma concordância de que os quatro formam um clado 

robusto, sustentado pelas sinapomorfias já listadas, e que Rhynchosauria é um grupo 

monofilético (Benton, 1985; Gauthier et al., 1988; Jalil, 1997; Dilkes, 1998; Gottmann-

Quesada & Martin, 2009). O grupo mais controverso é seguramente o dos Prolacertiformes, 

pois a maioria dos trabalhos indica um monofiletismo do grupo (Benton, 1985; Evans, 

1988; Jalil, 1997), mas em algumas análises mais recentes, eventualmente o grupo aparece 

como parafilético, com Prolacerta caindo como mais basal (Dilkes, 1998), ou 

Protorosaurus e Megalancosaurus aparecendo como basais aos demais táxons (Gottmann-

Quesada & Martin, 2009), e já foram inclusive considerados como grupo-irmão de 

Pterosauria (Peters, 2000 contra Hone & Benton, 2007). Já Trilophosaurus eventualmente 

aparece como basal dentro de Archosauromorpha (Benton, 1985; Dilkes, 1998), ou como 

grupo-irmão de Prolacertiformes (Jalil, 1997).  

 

 



 
 
 

1.2.2 – Archosauriformes 

 

O clado Archosauriformes (Gauthier, 1986) (ver discussão sobre terminologia no 

próximo tópico) aparece nas análises como usualmente composto pelos clados 

Proterosuchia, Erythrosuchidae, Proterochampsidae, Archosauria e pelo gênero Euparkeria 

(Benton, 1985; Gauthier et al., 1988; Sereno & Arcucci, 1990; Sereno, 1991), e 

eventualmente também pelo clado Doswelliidae, ou pelo menos o gênero Doswellia 

(Benton & Clark, 1988; Ezcurra et al., 2010; Desojo et al., 2011). O mais antigo registro do 

grupo é o gênero de Proterosuchia Archosaurus (Tatarinov, 1960; Benton, 1985), do 

Permiano Tardio russo; os demais táxons conhecidos são Triássicos, e restritos a ele, com 

exceção do clado Archosauria (Benton, 1985, 2008; Ezcurra et al., 2010). Suas 

sinapomorfias principais incluem o surgimento das fenestras ântero-orbital e mandibular 

externa, a ossificação do laterosfenóide e o achatamento lateral e serrilhamento dos dentes, 

além da presença do quarto trocânter no fêmur, uma área para conexão da musculatura 

caudal e pélvica (Mm. caudofemoralis) (Gauthier et al., 1988; Parrish, 1992; Benton, 2008).  

Proterosuchia é um grupo composto por uma série de animais conhecidos de 

formações do Triássico Inferior de boa parte do mundo, como África do Sul, Austrália, 

Antártica, China, Índia e Rússia. Eram carnívoros com compleição geral do corpo de 

aspecto varanídeo, e que possuíam a pré-maxila altamente curvada para baixo, muito mais 

longa que a mandíbula (Benton, 1985), além de não ter um quarto trocânter muito visível, o 

que muitas vezes coloca em dúvida se esta é uma sinapomorfia do clado Archosauriformes 

(Parrish, 1992; Benton, 2008).  

Erythrosuchidae foi um grupo de grandes carnívoros (chegando a até 5 metros de 

comprimento) do Triássico Inferior e Médio, conhecidos da África do Sul, Rússia e China 

(Benton, 1985). Possuíam um quarto trocânter bem desenvolvido, mas ainda com uma fossa 

intertrocantérica (típica dos não arcossauriformes e de proterossúquios), pelve trirradiada, 

com púbis e ísquio alongados, metatarsal 3 mais longo que o 4, além da perda dos dentes 

palatinos (Gauthier et al., 1988; Parrish 1992; Benton 2008).  

Proterochampsidae é um grupo de arcossauriformes sul-americanos semiaquáticos 

do Triássico Médio e Superior, com crânios achatados e largos, que se caracterizam, entre 



 
 
 

outras coisas, pela perda dos intercentros nas vértebras pós-axiais e do osso pós-frontal e 

abertura da carótida interna passando lateralmente ao processo basipterigóide (Sereno 1991; 

Parrish 1993).  

Euparkeria é um gênero encontrado no Triássico Médio da África do Sul, que 

possivelmente era um bípede facultativo, e possuía entre outras características relevantes, 

uma fossa ao redor da fenestra ântero-orbital, contato simples entre pré-maxila e maxila, 

perda do forâmen parietal, o fêmur sigmóide e articulação do tipo côncavo-convexa entre o 

astrágalo e o calcâneo (Benton & Clark, 1988; Benton, 1985, 2008; Brusatte et al., 2010; 

Desojo et al., 2011).  

O clado Doswelliidae compreende um pequeno grupo de animais do Triássico 

Superior das Américas do Norte e do Sul com uma compleição muito peculiar do esqueleto 

dérmico (osteodermas) (Desojo et al., 2011). 

As relações entre os seis clados de Archosauriformes é muito controversa. 

Proterosuchia muitas vezes se mostra parafilético (Parrish, 1992; Ezcurra et al., 2010)  ou 

monofilético (Benton & Clark, 1988; Gauthier et al., 1988). Independente disso, o gênero 

Proterosuchus em geral aparece como o arcossauriforme mais basal de todos (Sereno 1991; 

Parrish, 1992, 1993; Ezcurra et al., 2010; Desojo et al., 2011; Nesbitt, 2011), e chegou a 

aparecer na análise de Benton (1985) como possível pertencente a Prolacertiformes 

(Archosauromorpha). Erythrosuchidae parece ser monofilético (Parrish, 1992; Ezcurra et 

al., 2010), e seu posicionamento dentro de Archosauriformes costuma ser o de segundo 

grupo mais basal depois de Proterosuchia, basicamente devido à forma do trocânter do 

fêmur, dentre outras características combinadas; já a ausência de dentes palatinos é 

considerada uma convergência com Archosauria (já que Euparkeria e Proterochampsidae 

os possuem) (Benton, 1985; Benton & Clark, 1988; Gauthier et al., 1988; Sereno & 

Arcucci, 1990; Parrish, 1992; Nesbitt, 2011).  

O grupo-irmão de Archosauria pode variar entre Euparkeria (Benton & Clark, 1988; 

Nesbitt, 2011) e Proterochampsidae (Sereno & Arcucci, 1990; Sereno, 1991; Parrish, 1993; 

Brusatte et al., 2010), basicamente por uma série de caracteres de locomoção, como o 

formato das espinhas neurais das vértebras cervicais, características das parapófises e 

diapófises, ou o tamanho do tubérculo do calcâneo (Benton & Clark, 1988; Nesbitt, 2011, 



 
 
 

pela hipótese Euparkeria + Archosauria), ou pela ausência de intercentro nas vértebras pós-

axiais, e forma peculiar da abertura carótida interna (Sereno 1991; Parrish, 1993, pela 

hipótese Proterochampsidae + Archosauria). Doswelliidae apenas recentemente passou a 

ser considerado como um clado monofilético (Ezcurra et al., 2010; Desojo et al., 2011), e o 

posicionamento pelo menos do gênero Doswellia orbita entre o grupo-irmão de 

Proterochampsidae (Benton & Clark, 1988) e o grupo-irmão de Archosauria (Desojo et al., 

2011), ainda que junto com o enigmático táxon Vancleavea, do Triássico Tardio da 

América do Norte (Ezcurra et al., 2010). 

 

1.2.3 – Arcossauros: o clado apical 

 

O clado apical Archosauria (i.e., o ancestral comum mais recente entre aves e 

crocodilos e todos os seus descendentes), é o mais numeroso dentro de Archosauriformes, e 

o único a possuir espécies ainda vivas (Gauthier et al., 1988; Sereno & Arcucci, 1990; 

Sereno, 1991; Parrish, 1993; Nesbitt, 2011). Quem nomeou o clado apical arcossauro de 

Archosauria e o grupo mais inclusivo (Proterosuchia + Erythrosuchia + Proterochampsidae 

+ Doswelliidae + Euparkeria + Archosauria) de Archosauriformes foram Gauthier (1986) e 

Gauthier et al. (1988), respectivamente. Benton & Clark (1988), contudo, discordam desta 

terminologia, e usam o termo Archosauria para designar o clado mais inclusivo (todos 

citados na frase anterior), ficando o clado apical sem nome. O nome, escolhido 

posteriormente, foi Avesuchia (Benton, 1999). Contudo, a nomenclatura defendida por 

Benton & Clark (1998) e Benton (1999, 2008) não tem sido muito utilizada, e os demais 

autores usualmente têm preferido a nomenclatura sugerida por Gauthier (Sereno & Arcucci 

1990; Sereno 1991; Parrish, 1993; Brusatte et al., 2010; Ezcurra et al., 2010; Desojo et al., 

2011). Neste trabalho, será utilizada a nomenclatura mais tradicional, de Gauthier (1986). 

O clado Archosauria tem sido sustentado por muitas sinapomorfias, dentre elas 

destacam-se a perda do osso pós-parietal e dos dentes palatinos (este último, paralelo em 

Erythrosuchia) e dos intercentros das vértebras pré-sacrais (Euparkeria ainda apresentava 

alguns), pelo fato de os maxilares se encontrarem na linha mediana do palato, pela fusão 

dos exoccipitais com o opistótico, pelo direcionamento posterior do tubérculo do calcâneo, 



 
 
 

relativo ao eixo longo de articulação entre crus (tíbia e fíbula) e tarsos, e pela superfície do 

calcâneo para a fíbula e o tarsal distal 4 ser contínua (Benton, 1985; Gauthier et al., 1988; 

Parrish, 1993; Nesbitt; 2011).  

A maioria das análises realizadas concorda que o clado Archosauria apareceu 

provavelmente no Triássico Inferior ou Médio, e que se dividiu em duas grandes irradiações 

monofiléticas: uma com todos os arcossauros mais aparentados a aves do que a crocodilos, 

e outra com todos os arcossauros mais aparentados a crocodilos do que a aves (Benton & 

Clark, 1988; Sereno & Arcucci, 1990; Sereno, 1991; Benton, 1999; Ezcurra et al., 2010; 

Nesbitt, 2011).  

O primeiro clado foi chamado de Ornithodira por Gauthier (1986), e inclui 

Dinosauria (incluso Aves) e Pterosauria, répteis voadores do Mesozóico (Sereno & Arcucci, 

1990; Sereno, 1991). O nome Avemetatarsalia foi criado por Benton (1999) para incluir 

Ornithodira + Scleromochlus, um gênero mal compreendido que já havia sido incluso por 

Sereno (1991) como possível grupo-irmão de Pterosauria. Benton (1999) justifica que sua 

união com Ornithodira se dá por uma série de sinapomorfias baseadas em caracteres 

métricos apendiculares e na ausência total de osteodermas, aspecto típico do clado, apenas 

revertido em algumas ramificações muito derivadas, como Ankylosauria (Romer, 1956). 

Trabalhos subsequentes utilizam o nome Avemetatarsalia independente da posição de 

Scleromochlus dentro do clado (Ezcurra et al., 2010; Nesbitt, 2011). Não há a necessidade 

de descrever a incrível diversidade de Avemetatarsalia, já que este grupo não é o foco deste 

trabalho. 

Já a ramificação arcossaura onde se encontram todas as formas mais relacionadas 

aos crocodilos atuais foi chamada de Pseudosuchia por Gauthier (1986) e de Crocodylotarsi 

por Benton & Clark (1988). A sinapomorfia mais importante do grupo é a compleição dos 

ossos do tarso, onde o astrágalo e o calcâneo se encaixam numa articulação do tipo “bola e 

soquete”, articulação esta que é apenas superficial em Euparkeria (Benton & Clark, 1988; 

Sereno, 1991). Posteriormente, Sereno & Arcucci (1990) realizaram uma nova análise, em 

que o clado Ornithosuchia (explicado abaixo), que no trabalho de Benton & Clark (1988) 

estava na ramificação Ornithodira, passa para o clado Crocodylotarsi, e modificaram então 

o nome deste clado para Crurotarsi. Apesar dos dois termos serem válidos (Parrish, 1993), o 



 
 
 

clado Crurotarsi tem sido o mais encontrado em filogenias atuais (Sereno, 1991; Benton, 

1999; Brusatte et al., 2010), e inclusive Nesbitt (2011) redefine o grupo independente da 

posição de Ornithosuchia dentro deste, extinguindo o uso do termo Crocodylotarsi, e 

aplicando apenas Crurotarsi. 

 

1.2.4 – Crurotársios 

 

Há uma série de grupos basais não-crocodilomorfos em Crurotarsi, que mudam de 

posicionamento nas mais diversas filogenias (Gauthier, 1986; Benton & Clark, 1988; 

Sereno & Arcucci 1990; Sereno, 1991; Parrish, 1993; Juul, 1994; Benton, 1999; Brusatte et 

al., 2010), e podem ser agrupados em basicamente sete ramos terminais: Phytosauria (ou 

Parasuchia), Ornithosuchia (ou Ornithosuchidae), Aetosauria (ou Stagonolepididae), 

Rauisuchia, Erpetosuchus, Gracilisuchus e Crocodylomorpha. 

Phytosauria é considerado o grupo mais basal de crurotársios em quase todas as 

filogenias (Gauthier, 1986; Benton & Clark, 1988; Sereno, 1991; Juul, 1994; Benton, 1999; 

Brusatte et al., 2010). O clado consiste em um grupo de animais que viveu exclusivamente 

no Triássico Superior, e cuja compleição demonstra um modo de vida aquático, como os 

crocodilos viventes, e há evidências seguras de sua carnivoria (Chaterjee, 1978; Benton & 

Clark, 1988; Hungerbühler, 2002). As primeiras formas descritas foram Phytosaurus 

cylindricodon Jaeger 1828 (apud Hungerbühler 2002) e Belodon plieningeri von Meyer 

1844 (apud Huxley 1875), ambos na Alemanha. Ao contrário dos demais Crurotarsi, os 

fitossauros possuíam as narinas elevadas em uma protuberância próximas aos olhos, a 

despeito de sua compleição longirrostra, que é devido ao enorme alongamento dos pré-

maxilares (Romer, 1946; Benton & Clark, 1988). Huxley (1875) criou o grado Parasuchia 

para abrigar os fitossauros e aetossauros, mas este termo foi utilizado por Gauthier (1986), 

Sereno & Arcucci (1990), Sereno (1991) e Parrish (1993) para nomear o clado exclusivo 

dos fitossauros. Benton & Clark (1988), Benton (1999) e Brusatte et al. (2010), contudo, 

preferem usar o termo Phytosauria (e Phytosauridae).  

Os ornitossúquios são conhecidos do Triássico Superior da Escócia e da América do 

Sul, e variavam de tamanhos pequenos a médios (Benton & Clark, 1988; Sereno, 1991). A 



 
 
 

confusão gerada com sua alocação filogenética se dá por duas razões: a primeira é devido 

ao seu aspecto externo muito semelhante a espécies basais de Dinosauria, com membros 

posicionados sob o corpo, e com proporções que provavelmente permitiam o bipedalismo 

facultativo (Benton, 2008; Brusatte et al., 2010); a segunda razão é devido ao encaixe dos 

ossos tarsais de ornitossúquios ser reverso, isto é, o calcâneo tem uma projeção que encaixa 

em um soquete do astrágalo, e não o contrário, como acontece com todos os demais 

crurotársios (Benton & Clark, 1988; Sereno, 1991). Além desta última característica citada, 

outras sinapomorfias do grupo são o pré-maxilar bulboso, os ossos lacrimal e pré-frontal 

projetados lateralmente, perda do contato nasal-pré-frontal, uma fenestra pós-palatina, púbis 

muito alongado (70% do tamanho fêmur) e perda de ornamentação nos osteodermas 

(Benton & Clark, 1988; Benton, 1999; Nesbitt, 2011). Sereno (1991) chega a questionar o 

monofiletismo de Ornithosuchia, dizendo que é sustentado muito fragilmente.  

Aetosauria (ou Stagonolepididae) foi um dos mais notáveis grupos de crurotársios 

triássicos. A primeira forma descrita foi Stagonolepis robertsoni, encontrado na Escócia 

(Huxley, 1859 apud Huxley, 1875), e posteriormente, foram descobertos muitos novos 

gêneros espalhados por todo o mundo, como Alemanha, África, Índia e Américas do Norte 

e Sul, somando cerca de 26 espécies (Desojo et al., 2013). O monofiletismo do grupo é 

bastante claro (Brusatte et al., 2010; Desojo et al., 2013), com sinapomorfias muito óbvias 

como: o esqueleto dérmico extremamente desenvolvido, o focinho em forma de “pá”, 

fenestras supratemporais expostas lateralmente, pré-maxila e ponta do dentário sem dentes, 

maxilar voltando a fazer parte da borda das narinas e articulações acessórias nas vértebras 

dorsais (Benton & Clark, 1988; Nesbitt, 2011). Destaca-se o fato de aparentemente ser o 

primeiro grupo de Archosauria herbívoro (Benton e Clark, 1988).  

Os espécimes chamados genericamente de “Rauisuchia” eram incluídos no grande 

grado “Pseudosuchia”, que incluía os “tecodontes basais”, e inclusive alguns eram 

considerados ornitossúquios (Romer, 1946). Porém, todas as espécies que foram alocadas 

ao grupo “Rauisuchia” nas décadas seguintes sem maiores explicações demonstraram 

compor um grupo muito heterogêneo, espalhado pelo mundo inteiro. Os “rauissúquios” 

incluem desde carnívoros quadrúpedes de grande porte (Postosuchus, Prestosuchus, 

Saurosochus), táxons com uma vela dorsal composta pelas espinhas neurais das vértebras 



 
 
 

(Arizonasaurus, Ctenosauriscus), e táxons de pequeno a médio porte, cursoriais e talvez 

bípedes facultativos, com muitas semelhanças com dinossauros (Effigia, Poposaurus, 

Shuvosaurus) (Brusatte et al., 2010). Poucas análises filogenéticas foram feitas que 

incluíssem um número significativo de táxons alocados a “Rauisuchia”. Gauthier (1986) 

encontra um grupo monofilético chamado Rauisuchia, mas não deixa claro quais táxons 

foram incluídos. Sereno (1991), Juul (1994) e Benton (1999) incluem apenas poucos 

táxons, como Postosuchus e Prestosuchidae, sendo que Benton (1999) ainda inclui 

Ornithosuchidae em “Rauisuchia”. Parrish (1993) inclui mais táxons, e encontra dois 

grupos monofiléticos dentro do que ele chamou de Rauisuchia: um que incluiria as formas 

semelhantes a dinossauros (Poposauridae) e Crocodylomorpha; e o outro que incluiria 

algumas formas quadrúpedes grandes e as formas com vela, mas não Prestosuchidae 

(Prestosuchus, Ticinosuchus, Saurosuchus), que aparece como um terceiro grupo 

monofilético, mas externo a Rauisuchia. Brusatte et al. (2010) faz uma ampla análise com 

muitos táxons e encontra um grupo Rauisuchia monofilético, porém, segundo os autores, 

fracamente suportado, dividido em duas irradiações: Poposauroidea (que inclui as espécies 

com vela e as parecidas com dinossauros) e Rauisuchoidea (que inclui os grandes 

carnívoros). Já Nesbitt (2011) encontra Poposauroidea monofilético, mas as linhagens de 

grandes carnívoros formam um grande grupo parafilético, próximos de Crocodylomorpha. 

Entre as sinapomorfias do grupo pode-se citar a presença de uma crista ilíaca ântero-dorsal, 

acima do acetábulo (Brusatte et al., 2010). 

Alguns táxons isolados de Crurotarsi merecem uma atenção especial por terem 

características peculiares, muitas vezes controversas. É o caso do pequenino Erpetosuchus, 

do Triássico Superior da Escócia, descrito em 1893, que foi alocado simplesmente como 

“pseudossúquio” (Romer, 1956), e que também foi encontrado nos Estados Unidos (Olsen 

et al., 2000). Nesbitt & Butler (2013) redescreveram o táxon Parringtonia gracilis, do 

Triássico Médio da Tanzânia, e concluíram que se trata de um erpetossúquio, dando três 

sinapomorfias ao clado: presença de dentes apenas na parte anterior da maxila, parte 

posterior da maxila mais larga do que alta e ausência de serrilha nos dentes.   

Gracilisuchus stipanicicorum é um táxon argentino da região de Ichigualasto, 

Triássico Médio, de tamanho pequeno, fenestra e fossa ântero-orbital muito grande, facetas 



 
 
 

pós-zigapofisárias do atlas horizontais, sínfise isquidiálica mais proximal, entre outras 

características (Lecuona & Desojo, 2011). Gracilisuchus foi considerado inicialmente um 

Ornithosuchia (Romer, 1972), mas certas características o posicionam como um crurotársio 

separado, como o tornozelo “normal”, ou seja, o astrágalo encaixando no calcâneo (Benton 

& Clark, 1988). 

O posicionamento destes sete táxons terminais, quando monofiléticos, varia muito 

nas mais diversas análises já realizadas. Fitossauros aparecem como o grupo mais basal de 

Crurotarsi na maioria das filogenias (Gauthier, 1986; Benton & Clark, 1988; Sereno, 1991; 

Benton, 1999; Brusatte et al., 2010), ou formando uma politomia na base com 

Ornithosuchia (Sereno & Arcucci, 1990) ou com Prestosuchidae + Aetosauria (Juul, 1994). 

Nesbitt (2011) vai mais longe e em sua análise, Phytosauria aparece como anterior à 

dicotomia Crurotarsi + Avemetatarsalia, excluído portanto do clado Archosauria. Apenas 

Parrish (1993) encontra Ornithosuchia como o clado mais basal de crurotársio, e com 

exceção de Gauthier (1986) e Benton & Clark (1988) (que os alocaram dentro de 

Ornithodira, como já foi citado), todas as demais filogenias concordam que Ornithosuchia é 

ou o clado mais basal depois de Phytosauria (Sereno, 1991) ou aparece em alguma 

dicotomia menos inclusiva de Crurotarsi (Juul, 1994; Benton, 1999; Brusatte et al., 2010). 

Krebs (1974) criou o termo Suchia para unir o que ele chamou de pseudossúquios + 

crocodilos, e as análises posteriores classicamente chamam de Suchia o grupo formado por 

rauissúquios (incluindo popossáurios), aetossauros, Gracilisuchus e crocodilomorfos 

(Benton & Clark, 1988; Sereno, 1991; Parrish, 1993; Brusatte et al., 2010; Nesbitt, 2011). 

As sinapomorfias que sustentam este grupo, bem como as relações internas entre os táxons 

variam muito dependendo da análise observada.  

Gracilisuchus é um dos táxons que mais varia de posição nas filogenias, desde uma 

posição mais basal de Suchia, isoladamente (Benton & Clark, 1988), ou formando 

politomias com outros clados, como Aetosauria (Nesbitt, 2011; Nesbit & Butler, 2013), ou 

mesmo fora de Suchia, na base de Crurotarsi (Desojo et al., 2011) até posições mais 

derivadas, como grupo-irmão de Crocodylomorpha + Poposauria (Parrish, 1993), ou de 

Erpetosuchus + Crocodylomorpha (Brusatte et al., 2010). Gracilisuchus é muitas vezes 

utilizado como grupo externo nas mais recentes filogenias de Crocodylomorpha (por 



 
 
 

exemplo: Wu et al., 1997; Pol, 1999; Gasparini et al., 2005; Zaher et al., 2006; O’Connor 

et al., 2010; Turner & Sertich, 2010; Pol & Powell, 2011).  

Como citado anteriormente, Erpetosuchus aparece como grupo-irmão de 

Crocodylomorpha em Brusatte et al. (2010) e também em Olsen et al. (2000), apesar de 

Nesbitt & Butler (2013) terem achado posicionamentos mais basais para este gênero. 

Postosuchus, um rauissúquio de grande porte, também já apareceu como grupo-irmão de 

Crocodylomorpha (Benton & Clark, 1988; Nesbitt, 2011), ou muito próximo, mais basal 

apenas que a Erpetosuchus (Olsen et al., 2000), tornando Rauisuchia parafilético. Na 

filogenia proposta por Nesbitt (2011) porém, Postosuchus forma um clado junto com 

Rauisuchus e Polonosuchus, chamado pelo autor de Rauisuchidae.   

 

 

 

1.2.5 – Crocodilomorfos 

 

O termo Crocodylomorpha foi criado por Walker (1968), e pode ser definido como 

o clado mais inclusivo que tenha Crocodylus niloticus, mas que exclua Rauisuchus, 

Poposaurus, Gracilisuchus, Prestosuchus e Aetosaurus (ou seja, o gênero que nomeia cada 

um dos clados de Suchia) (Nesbitt, 2011). Inclui basicamente um grupo comumente 

chamado de “esfenossúquios” (do Triássico Superior ao Jurássico Médio) e 

Crocodyliformes (Benton & Clark, 1988). As sinapomorfias variam dependendo da análise, 

mas algumas podem ser listadas com certeza: diástema dentário no contato entre pré-maxila 

e maxila, jugal excluído da fenestra e fossa ântero-orbital, perda do pós-frontal 

(convergente com Proterochampsa), perda do processo descendente anterior do esquamosal 

(esquamosal se sobrepõe ao quadrado lateralmente), contato quadrado-proótico, forâmen 

quadrado-quadradojugal ausente, redução da abertura pós-temporal, processo pós-glenóide 

do coracóide expandido posteriormente, perda das clavículas e carpais proximais alongados 

(radiale e ulnare) (Gauthier, 1986; Benton & Clark, 1988; Sereno & Wild, 1992; Parrish, 

1993; Nesbitt, 2011). 



 
 
 

O nome “esfenossúquia” engloba uma gama de gêneros do Triássico Superior ao 

Jurássico Médio, com compleição leve, pequeno porte, terrestres cursoriais carnívoros, e 

alguns possivelmente bípedes (Saltoposuchus) (Benton, 2008). Este agrupamento aparece 

em muitas análises como parafilético (Benton & Clark, 1988; Parrish, 1991; Clark & Sues, 

2002), e outras vezes como monofilético (Sereno & Wild, 1992; Wu & Chaterjee, 1993; 

Sues et al., 2003). Em outros casos, o monofiletismo só não é total pela exclusão de 

Pedeticosuchus, e foi considerado fragilmente sustentado (Clark et al., 2000). Algumas 

sinapomorfias foram atribuídas ao grupo, quando monofilético, entre elas: processo 

posterior do pré-frontal passando abaixo do frontal (região dorsal das órbitas); 

quadradojugal não contata o pós-orbital; extremidades proximais dos metacarpais não se 

sobrepõem; margem esquamosal da fossa supratemporal contornada por uma borda 

saliente; esquamosal arqueado em vista dorsal e processo paroccipital se articulando de 

forma sobreposta ao esquamosal (Sereno & Wild, 1992; Wu & Chaterjee, 1993; Clark et 

al., 2000). 

Os esfenossúquios, especialmente os de preservação mais completa, como 

Dibothrosuchus (Wu & Chaterjee, 1993), por serem grupo-irmão de Crocodyliformes, 

também são utilizados frequentemente como grupo externo nas análises filogenéticas 

envolvendo as relações internas deste clado (Wu et al., 1997; Pol, 1999; Zaher et al., 2006; 

O’Connor et al., 2010; Turner & Sertich, 2010). Estes artigos também utilizam 

Terrestrisuchus como grupo-irmão (Crush, 1984), mas muito provavelmente este táxon 

trata-se de uma forma juvenil de Saltoposuchus (Benton & Clark, 1988; Allen, 2003). 

 

1.3. Crocodyliformes: diversidade e relevância 

 

O segundo grupo de Crocodylomorpha é o mais relevante para este trabalho, 

compondo o que será chamado de “in group”, ou grupo interno. Desta forma, é necessário 

um pouco mais de detalhe no entendimento da diversidade deste clado. Benton & Clark 

(1988) e Clark (1994) propõem o termo Crocodyliformes (criado por Hay [1930], 

originalmente para um grupo muito menos inclusivo) para definir o grupo que abrange o 

mais recente ancestral comum entre Protosuchus richardsoni e os crocodilos viventes e 



 
 
 

todos os seus descendentes, ou seja, a união dos grados de Huxley (1875) (exceto 

Parasuchia, que já foi abordado): Protosuchia, Mesosuchia e Eusuchia. 

Depois da descrição de Protosuchus richardsoni Brown 1933, dos Estados Unidos, 

foram encontrados outros fósseis alocados a Protosuchia também na América do Sul, na 

Ásia oriental e no sul da África, desde formas do Triássico Superior até Cretáceo Superior 

(Wu et al., 1997; Pol & Norell, 2004a, b; Riff, 2003). Protosuchia apareceu como 

parafilético nas primeiras filogenias (Benton e Clark, 1988; Clark, 1994). Em algumas 

filogenias posteriores, Protosuchia forma um grupo natural, como visto em Wu et al. 

(1997), Wu & Suez (1996), Wu et al. (2001a) e Sereno et al. (2003). Os trabalhos acima 

citados salientam algumas características para justificar o monofiletismo do grupo, a saber: 

focinho mais largo que alto, e mais curto que o teto do crânio; basisfenóide muito mais 

longo e largo que o basioccipital; processo retro-articular muito reduzido ou ausente; 

quadrado contatando amplamente o basisfenóide; porção distal do corpo do quadrado 

indistinta; ramo quadrado do pterigóide largo em vista ventral. Entretanto, a maioria das 

filogenias mais recentes (Pol et al., 2004; O’Connor et al., 2010; Turner & Sertich, 2010; 

Pol et al., 2012) encontram um clado Protosuchia bem sustentado, mas que não inclui todas 

as espécies usualmente chamadas de “protossúquias”. Os integrantes deste clado variam, 

podendo ser apenas Protosuchus e Hemiprotosuchus (Pol et al., 2012), ou incluir até mais 

três táxons (Orthosuchus, Kayentasuchus e Edentosuchus) (Pol et al., 2004; O’Connor et 

al., 2010; Turner & Sertich, 2010). Porém, os táxons asiáticos (com exceção de 

Edentosuchus) formam dois pequenos clados menos basais: Gobiosuchus e Zaraasuchus, 

ambos do deserto de Gobi, Mongólia (chamados de Gobiosuchidae em Pol & Norell, 

2004b); e um clado englobando Zosuchus, Sichuanosuchus e Shantungosuchus (O’Connor 

et al., 2010; Turner & Sertich, 2010; Pol et al., 2012). Na análise realizada por Fiorelli & 

Calvo (2007), Protosuchia (segundo Pol et al., 2004) aparece junto com Gobiosuchidae 

(sensu Pol & Norell, 2004b), formando um único clado, enquanto o material descrito por 

eles (Neuquensuchus) forma outro clado menos basal junto com os demais táxons asiáticos 

e Fruitachampsa Clark 2011, dos Estados Unidos.  

  Podemos dizer então que Crocodyliformes engloba “protossúquios” e o clado 

Mesoeucrocodylia. 



 
 
 

 

1.3.1 – Mesoeucrocodilos 

 

Mesoeucrocodylia foi um termo criado por Whetstone & Whybrow (1983) para 

agrupar o clado formado pelas espécies classicamente alocadas aos grados Mesosuchia e 

Eusuchia de Huxley (1875). Desta forma, quando Benton & Clark (1988) encontraram um 

clado Eusuchia fortemente posicionado dentro de Mesosuchia, lançaram mão do termo 

Mesoeucrocodylia. Pode-se dizer que Mesoeucrocodylia foi corroborado por virtualmente 

todas as análises filogenéticas publicadas depois de Benton & Clark (1988), como Wu et al. 

(1994), Wu & Sues (1996), Wu et al. (1997), Ortega et al. (2000), Wu et al. (2001a, b), 

Sereno et al. (2003), Pol (2003), Gasparini et al. (2005), Zaher et al. (2006), Larsson & 

Sues (2007), Pol et al. (2009), Sereno & Larsson (2009), O’Connor et al. (2010), Turner & 

Sertich (2010), Andrade et al. (2011), Riff & Kellner (2011), Pol & Powell (2011), Clark 

(2011), Nascimento & Zaher (2011), Pol et al. (2012). 

As sinapomorfias que sustentam Mesoeucrocodylia são muitas, e variam 

dependendo da análise e dos táxons que são inclusos (Larsson & Sues, 2007; Andrade et 

al., 2011). Porém, algumas sinapomorfias mais concordantes podem ser listadas: palato 

secundário formado pelos maxilares e palatinos; frontais fusionados; pterigóides fundidos 

posteriormente à coana; canal para os nervos cranianos IX-XI situados dentro do mesmo 

forâmen no otoccipital; passagem crânio-quadrado fechada pelo quadrado, otoccipital e 

esquamosal; basisfenóide muito mais curto que o basioccipital; perda do pré-articular; e 

pequeno processo anterior do ílio (Benton & Clark, 1988; Clark, 1994).  

Pela filogenia de Benton & Clark (1988), o clado Mesoeucrocodylia inclui os 

Thalattosuchia e Metasuchia. Thalattosuchia, como já citado previamente, abrange as 

formas adaptadas à vida marinha, encontradas em rochas que vão desde o Jurássico Inferior 

até o Cretáceo Inferior do mundo todo (Gasparini et al., 2005; Young & Andrade, 2009). 

Entre as mais relevantes características de Thalattosuchia, pode-se citar a enorme fenestra 

supratemporal, maxilas que se encontram medialmente, separando os nasais dos pré-

maxilares e ramo anterior do esquamosal muito reduzido (Pol & Gasparini, 2009). Inclui 

duas famílias, como já citado anteriormente, sendo quase todos longirrostros, com uma 



 
 
 

notável exceção, Dakosaurus maximus, com crânio curto e alto como um sebecídeo 

(Gasparini et al., 2005; Pol & Gasparini, 2009). Por apresentar a perda de alguns caracteres 

importantes encontrados em Crocodyliformes, como ossos palpebrais, fenestras no 

quadrado e contato entre quadrado e laterosfenóide, Thalattosuchia foi considerado o grupo 

mais basal dentro de Mesoeucrocodylia, não apenas por Benton & Clark (1988), como 

também por Wu et al. (1994a), Gomani (1997), Buckley & Brochu (1999), Buckley et al. 

(2000), Sereno et al. (2003), Turner (2006), Turner & Calvo (2005), Larsson & Sues 

(2007), Andrade & Bertini (2008), Sereno & Larsson (2009), Young & Andrade (2009) e 

Montefeltro et al. (2013). Nestas filogenias, os demais mesoeucrocodilos (Notosuchia, 

Sebecosuchia e Neosuchia – este último incluindo os táxons atuais) formariam o clado 

Metasuchia (Benton & Clark, 1988). Contudo, em muitas análises Thalattosuchia não 

aparece como grupo-irmão dos demais Mesoeucrocodylia, mas passa a ser incluído neste 

último, como parte de um grupo menos inclusivo (Neosuchia), como mostram Clark 

(1994), Wu et al. (1997), Ortega et al. (2000), Wu et al. (2001a), Pol (2003), Gasparini et 

al. (2005) e Zaher et al. (2006), Fiorelli & Calvo (2007), Turner & Buckley (2008), Pol & 

Gasparini (2009), O’Connor et al. (2010), Turner & Sertich (2010) e Andrade et al. (2011) 

e Pol & Powell (2011). Quando esta topologia aparece, o nome Metasuchia é desnecessário, 

sendo abandonado nestas filogenias. 

Como é possível observar, aparentemente os artigos estão bem divididos sobre qual 

é, afinal, a posição de Thalattosuchia, dependendo de qual é a matriz filogenética usada 

como base. No entanto, vale salientar que se por um lado alguns autores apontaram que 

Thalattosuchia é basal dentro de Mesoeucrocodylia (Wu et al., 1994; Buckley et al., 2000; 

Turner, 2006; Andrade & Bertini, 2008), por outro lado, os mesmos autores, em trabalhos 

subsequentes, encontram os talatossúquios dentro de Neosuchia (Wu et al., 1997; Turner & 

Buckley, 2008; Turner & Sertich, 2010, Andrade et al., 2011). Sobre este debate, Pol & 

Gasparini (2009) acreditam que sua alocação basal em Mesoeucrocodylia se deva à não 

inclusão de táxons importantes nas análises, e de um pressuposto de homoplasia a priori, 

como por exemplo, a longirrostria. 

Um gênero muito peculiar que merece destaque é Hsisosuchus, que compreende até 

o momento três espécies de médio a grande porte do Jurássico Superior chinês (Young & 



 
 
 

Chow, 1953; Gao, 2001; Peng & Shu, 2005). Estas espécies têm como características 

principais o nasal deprimido na parte posterior, uma depressão acentuada na superfície 

lateral do contato maxila-jugal, parietais muito curtos, exoccipitais convexos acima do 

forâmen magno, e uma série de características muito incomuns no palato (Peng & Shu, 

2005; Andrade et al., 2011). Em quase todas as análises já publicadas, o gênero 

Hsisosuchus aparece como basal em relação aos táxons de Mesoeucrocodylia (Wu et al., 

2001b; Zaher et al., 2006; Pol et al., 2009; O’Connor et al., 2010), salvo quando esta 

posição é ocupada por talatossúquios (como já abordado). Porém, a definição de 

Mesoeucrocodylia pode, dependendo da topologia da árvore, incluir ou excluir Hsisosuchus 

do clado. Como já citado, membros de Thalattosuchia foram os táxons-tipo que Huxley 

(1875) usou para cunhar o termo Mesosuchia. E a definição de Mesoeucrocodylia de 

Whetestone & Whybrow (1983) é Mesosuchia + Eusuchia. Isto significa que quando 

talatossúquios são basais aos demais mesoeucrocodilos, Hsisosuchus é sem dúvida alguma, 

um membro deste clado. Quando Thalattosuchia aparece dentro de Neosuchia, Hsisosuchus 

pode ou não ser incluso em Mesoeucrocodylia, já que a definição do clado ainda está ligada 

à diagnose gradista de Huxley de “palato mesossúquio”, característica presente no gênero 

Hsisosuchus. Sendo assim, alguns artigos colocam Hsisosuchus como grupo externo a 

Mesoeucrocodylia (Pol & Norell, 2004a, b; Larsson & Sues, 2007; Novas et al., 2009; 

Turner & Sertich, 2010), enquanto outros incluem Hsisosuchus dentro de 

Mesoeucrocodylia (Buckley & Brochu, 1999; Turner & Buckley, 2008; Sereno & Larsson, 

2009; Pol & Powell, 2011). 

Apesar de muitas análises mostrarem uma sequência de clados irmãos dentro de 

Mesoeucrocodylia (Buckley & Brochu, 1999; Young & Andrade, 2009), a maioria das 

análises mais recentes tem encontrado dois clados bem distintos de Mesoeucrocodylia: 

Notosuchia e Neosuchia (Pol & Norell 2004a, b; Gasparini et al., 2005; Zaher et al., 2006; 

Sereno & Larsson, 2009; O’Connor et al., 2010; Turner & Sertich, 2010; Pol et al., 2012; 

Montefeltro et al., 2013), com algumas eventuais politomias com Peirosauridae (Sereno et 

al., 2003; Fiorelli & Calvo, 2007; Turner & Buckley, 2008) ou Araripesuchus (Pol, 2003; 

Larsson & Sues, 2007). Ambos serão tratados a seguir.  

 



 
 
 

1.3.2 – Neosuchia 

 

O clado Neosuchia (Benton & Clark, 1988) forma a grande irradiação 

mesoeucrocodílea do Jurássico, que apesar do nome é mais antiga que a irradiação 

Notosuchia (do Cretáceo, que será tratada adiante). Ele compreende os crocodilos atuais e 

uma série de grupos com aspecto muito semelhante a estes, muitos dos quais classicamente 

considerados “mesossúquios”. A maioria possui compleição anatômica voltada para hábitos 

semiaquáticos, focinhos longos e tubulares (longirrostros) ou achatados, geralmente 

associados a hábitos piscívoros (Brochu et al., 2002). Pode-se agrupar os neossúquios em 

alguns clados, que nem sempre aparecem como monofiléticos: os dirossauros, os 

folidossauros, os goniofolidídeos, os atopossauros, os paraligatoróideos, os 

estomatossuquídeos, os eussúquios e os gêneros Bernissartia e Susisuchus.  

O termo Dyrosauridae foi criado por De Stefano 1903 (apud Jouve, 2005), e 

atualmente compreende uma série de fósseis principalmente africanos, mas também sul e 

norte-americanos e asiáticos, de períodos que vão do Cretáceo Superior ao Eoceno (Hill et 

al., 2008). Composta em sua maioria por formas longirrostras de médio porte, inclui 

também algumas formas de focinho mais curto, como Cerrejonisuchus improcerus 

(Hastings et al., 2010). A grande participação do pós-orbital na margem dorsal da fenestra 

infratemporal, a exclusão da barra pós-orbital da órbita (substituída por uma projeção da 

parte dorsal do pós-orbital) e a fenestra supratemporal alongada, são algumas das 

sinapomorfias da família (Brochu et al., 2002), que aparece quase sempre como 

monofilética (Jouve, 2005; Jouve et al., 2008; Hill et al., 2008; Young & Andrade, 2009; 

Hastings et al., 2010).  

O clado Pholidosauridae compreende neossúquios igualmente longirrostros, 

conhecidos do Jurássico Médio ao Cretáceo Superior, das Américas do Norte e do Sul, 

África e Europa (Fortier et al., 2011). Entre algumas sinapomorfias, podem ser citadas a 

pouca ou nenhuma participação do frontal nas margens das órbitas e o fato da pré-maxila 

ter a borda denteada mais ventral que a maxila (Wu et al. 2001a, Sereno et al., 2001, Fortier 

et al., 2011). Seus representantes variavam de médio porte a grande, chegando ao 

gigantismo, como Sarcosuchus imperator, que poderia alcançar 15 metros de comprimento 



 
 
 

(Sereno et al., 2001). Poucas análises filogenéticas incluíram um número relevante de 

folidossauros para testar seu monofiletismo, e a maioria apontou para um agrupamento 

parafilético, mostrando que seus táxons formariam as ramificações mais basais a 

Dyrosauridae (Jouve et al., 2008; Hill et al., 2008; Turner & Buckley, 2008; Hastings et al., 

2010; Andrade et al., 2011), apesar de Larsson & Sues (2007) e mais recentemente Fortier 

et al. (2011), na análise abrangendo mais táxons até então, terem encontrado um grupo 

monofilético. Sua proximidade com Dyrosauridae, contudo, parece indiscutível, e ambos 

sempre formam um grupo monofilético, tanto que Andrade et al. (2011) sugerem o uso do 

termo Tethysuchia, criado por Buffetaut (1982), para nomear o clado de Dyrosauridae + 

Pholidosauridae. 

Já Goniopholididae conta com animais de crânio achatado dorsoventralmente, com 

uma constrição característica entre o pré-maxilar e o maxilar (Mook, 1942). Estão 

distribuídos entre o Jurássico Inferior e o Cretáceo Superior (Tykosky et al., 2002) da 

América do Norte, Europa, China e Tailândia (Andrade et al., 2011). Entre algumas 

características diagnósticas da família está o fato dos nasais não fazerem parte da abertura 

narial (que possui forma de coração), um forâmen incisivo em forma de diamante, narinas 

internas septadas e em forma de “V”, não fechadas pelos pterigóides, e uma depressão 

típica na lateral da maxila (Tykosky et al., 2002; Andrade et al., 2011). Estes dois artigos e 

também Pol et al. (2009), Young & Andrade (2009) e Turner & Sertich (2010) demonstram 

o monofiletismo do grupo.  

Descobertos principalmente em rochas europeias do Jurássico Superior e Cretáceo 

Inferior, mas também norte-americanas, asiáticas e africanas, os Atoposauridae são 

crocodilos de tamanho pequeno, focinho curto, membros muito delgados, narinas externas 

septadas, fenestra supratemporal muito reduzida, e com redução ou ausência de armadura 

dérmica (Buscalioni & Sans, 1988). Ainda podem ser citadas a perda da fenestra 

mandibular externa e presença de dentes muito diminutos (Buscalioni & Sans, 1990). A 

única análise filogenética realizada para o grupo com um número relevante de táxons é a de 

Buscalioni & Sans (1988). As demais filogenias colocam apenas Theriosuchus e 

Alligatorium, e ambos aparecem sempre formando um grupo monofilético (Buckley & 

Brochu, 1999; Wu et al., 2001a; Turner & Sertich, 2010; Pol et al., 2012, entre outros), 



 
 
 

muitas vezes na base de Neosuchia (Gasparini et al., 2005; Young & Andrade, 2009; 

Andrade et al., 2011). 

Paralligatoridae (termo criado por Konzhukova, 1954) forma um grupo de apenas 

três táxons conhecidos do Cretáceo Superior da Ásia (China e Mongólia – Wu et al., 2001c; 

Pol et al., 2009) e muito recentemente, do Jurássico do Brasil (Montefeltro et al., 2013): 

Rugosuchus, Shamosuchus e Batrachomimus. As sinapomorfias do grupo incluem uma 

saída unificada para os nervos cranianos IX, X e XI; a região posterior da barra palatina 

alargada; a presença de uma crista longitudinal na superfície lateral do angular; e uma 

depressão hemiesférica com bordas salientes no contato lacrimal/pré-frontal para o encaixe 

do palpebral anterior (Pol et al., 2009; Montefeltro et al., 2013). Estes dois últimos artigos 

citados são os únicos com mais de um táxon de paraligatoróideos na matriz, e ambos 

encontram um grupo monofilético, grupo-irmão de Eusuchia, ou muito próximo. 

Bernissartia fagesii, um pequeno crocodiliforme do Cretáceo Inferior europeu, foi 

descrito por Dollo (1883), e foi eventualmente considerado um mesossúquio (Romer, 1956; 

Buffetaut, 1975) devido à posição de suas coanas, não totalmente margeadas pelos 

pterigóides, e suas vértebras torácicas anficélicas (Norell & Clark, 1990). Podem-se 

destacar também autapomorfias do táxon, como os osteodermas dorsais com duas cristas 

longitudinais e a presença de uma depressão na superfície dorsal do quadrado (Norell & 

Clark, 1990). Susisuchus anatoceps é também um diminuto crocodiliforme do Cretáceo 

Inferior do Brasil, que foi descrito como mesossúquio também por causa das vértebras 

torácicas anficélicas, ainda que no trabalho descritivo, seja reconhecida a sua similaridade 

com Eusuchia, e o palato seja desconhecido (Salisbury et al., 2006). Trabalhos 

subsequentes incluem Susisuchus em Eusuchia, descrevendo novos materiais (Figueiredo et 

al., 2011) e uma nova espécie (Fortier & Schultz, 2009). Entre as sinapomorfias de 

Susisuchus, destacam-se a maxila separando os nasais dos lacrimais, ulna com 

extremidades expandidas igualmente, falanges ungueais presentes apenas nos dois 

primeiros dígitos da mão e a lâmina escapular com margem anterior reta e posterior 

côncava (Salisbury et al., 2006; Figueiredo et al., 2011). 

Salvo os trabalhos em que Paralligatoridae é o grupo-irmão de Eusuchia (Turner & 

Buckley, 2008; Pol et al., 2009; Pol et al., 2012; Montefeltro et al., 2013), os gêneros que 



 
 
 

usualmente não formam clados nas filogenias de Neosuchia revezam-se como grupo-irmão 

de Eusuchia, sendo o posto ocupado na maioria das vezes por Bernissartia fagesii (Wu et 

al., 2001a; Sereno et al., 2003, Pol & Norell, 2004a, b; Pol et al., 2004; Novas et al., 2009; 

Sereno & Larsson, 2009; Hastings et al., 2010; Andrade et al., 2011), mas também por 

Susisuchus anatoceps (Salisbury et al., 2006; Fortier & Schultz, 2009). Bernissartia 

também é o táxon mais utilizado como grupo externo em matrizes que envolvem apenas 

Eusuchia (Brochu, 1997, 1999, 2011; Buscalioni et al., 2001; Delfino et al., 2005). 

Stromer (1925) descreveu Stomatosuchus, um bizarro crocodiliforme africano com 

mandíbula extremamente longa e delgada, com forma de U, dentes muito pequenos (talvez 

até ausentes) por toda a arcada, e um crânio delicado e achatado. O holótipo de 

Stomatosuchus foi destruído durante a II Guerra Mundial, mas Sereno & Larsson (2009) 

reportam o achado de outro membro deste grupo, Laganosuchus, criando o termo 

Stomatosuchidae. Chegaram a ser atribuídos à família de eussúquios Nettosuchidae 

(Langston, 1965), mas Sereno & Larsson (2009) rejeitam esta hipótese, e Laganosuchus 

aparece como grupo-irmão de Bernissartia + Eusuchia.  

Thalattosuchia, como já tratado anteriormente, pode ou não estar dentro de 

Neosuchia, podendo, em caso afirmativo, estar alocado como grupo-irmão de 

Pholidosauridae (Clark, 1994; Pol et al., 2012), como grupo-irmão de um clado formado 

por Pholidosauridae + Dyrosauridae (Gasparini et al., 2005; Turner & Buckley, 2008; 

Turner & Sertich, 2010; Pol & Powell, 2011), formando uma tricotomia com eles (Wu et 

al., 2001a; Wu et al., 1997, Zaher et al., 2006; Fiorelli & Calvo, 2007), ou mesmo como 

clado mais basal a todos os integrantes de Neosuchia (Ortega et al., 2000). 

Eusuchia, o único grupo com representantes viventes até o presente, conta também 

com um amplo registro fóssil (Brochu 1997, 1999), e possui como características mais 

óbvias a coana interna totalmente fechada pelos pterigóides (posicionadas bem 

posteriormente às fenestras suborbitais), todas as vértebras cervicais e torácicas procélicas 

(como já observado por Huxley, 1875) e a redução da fossa ântero-medial da fenestra 

supratemporal (Salisbury et al., 2006; Pol et al., 2009). Benton & Clark (1988) foram os 

primeiros a sugerir que o termo Crocodylia, que desde Owen (1860) abrangia todos os 

arcossauros da linhagem mais próxima dos crocodilos, fosse restrito apenas aos 



 
 
 

representantes viventes e suas linhagens fósseis. Sendo assim, Crocodylia (e o termo 

vernacular crocodiliano) hoje se limita a incluir o ancestral comum mais recente de todas as 

espécies viventes e todos os seus descendentes (Brochu, 2003). Todas as análises 

filogenéticas de Crocodyliformes disponíveis na literatura sustentam o monofiletismo de 

Eusuchia e do clado Crocodylia dentro de Eusuchia (Benton & Clark, 1988; Norell & 

Clark, 1990; Clark, 1994; Brochu 1997, 1999, 2011; Buscalioni et al., 2001, 2011; Sereno 

et al., 2003; Pol, 2003; Gasparini et al., 2005; Zaher et al., 2006; Salisbury et al., 2006; Ősi 

et al., 2007; Pol et al., 2009; entre outros). 

 O fóssil mais antigo de Eusuchia conhecido é Hylaeochampsa vectiana, do 

Cretáceo Inferior inglês, descrito por Owen (1874), conhecido apenas por um exemplar. 

Sua característica mais marcante é um último alvéolo maxilar gigantesco, margeado 

largamente pelo ectopterigóide, indicando a presença de um dente hipertrofiado, 

provavelmente achatado e relacionado à mastigação (Clark & Norell, 1992). Essa 

característica só foi observada novamente com a descrição de Iharkutosuchus makadii, do 

Cretáceo Superior da Hungria (Ősi et al., 2007). O gênero Allodaposuchus, do Cretáceo 

Superior da Romênia e Espanha, também é apontado como um eussúquio não-crocodiliano 

(Buscalioni et al., 2001; Delfino et al., 2008). 

Dentro de Crocodylia, são reconhecidos geralmente quatro clados: as três 

superfamílias com representantes atuais (Gavialoidea, Alligatoroidea e Crocodyloidea) e o 

gênero norte-americano Borealosuchus, com registros do Cretáceo Superior ao Eoceno 

(Brochu, 1997), ainda que eventualmente Borealosuchus apareça como externo a 

Crocodylia (Pol et al., 2009). Gavialoidea, formado apenas de espécies longirrostras e hoje 

restrito a um único gênero vivo, Gavialis, geralmente aparece como grupo-irmão dos 

demais clados (Brochu, 1999; Buscalioni et al., 2001; Delfino et al., 2005; Brochu, 2011), 

ou formando um clado junto com Borealosuchus (Salisbury et al., 2006; Delfino et al., 

2008; Buscalioni et al., 2011). Os artigos citados concordam que Alligatoroidea e 

Crocodyloidea são grupos irmãos (Brochu, 1999; Buscalioni et al., 2001; Salisbury et al., 

2006, Andrade et al., 2011), formando um clado chamado de Brevirostres (Zittel, 1890; 

Brochu, 2003). Além das formas viventes, essas superfamílias também abrigam algumas 

formas fósseis peculiares, como os aligatoróideos Nettosuchidae, do Mioceno ao Plioceno 



 
 
 

da América do Sul, com focinhos incrivelmente largos e achatados (Langston, 1965; 

Brochu, 1999), incluindo o gênero Purussaurus, talvez os maiores Crurotarsi que se tenha 

notícia, estimados em 18 metros de comprimento (Aguilera et al., 2006); e famílias como 

os pequenos crocodilóideos Mekosuchinae, do Pleistoceno da Oceania (Brochu, 1997), com 

crânio alto e narinas voltadas para frente, adaptações possivelmente terrestres, e talvez 

semi-arbóreas (Mead et al., 2002). A família Alligatoridae hoje conta com três ou quatro 

gêneros vivos, visto que Caiman sempre aparece como parafilético, incluindo também 

Melanosuchus (Brochu, 1999, 2011; Andrade et al., 2011), o que deveria sugerir a extinção 

do nome Melanosuchus e uso apenas do nome Caiman. A família Crocodylidae, por sua 

vez, possui atualmente quatro gêneros vivos, após a recente reutilização do nome Mecistops 

(McAliley et al., 2006). 

 

1.3.3 – Notosuchia 

 

O clado Notosuchia, como já abordado, foi definido por Gasparini (1971) como o 

grupo que abrangia os pequenos mesossúquios cretácicos sul-americanos conhecidos até 

então: Araripesuchus, Uruguaysuchus e Notosuchus, com características que indicariam um 

hábito de vida terrestre. Contudo, muitas análises filogenéticas mostraram que o clado 

Notosuchia possui um status mais abrangente que o originalmente proposto por Gasparini 

(1971), incluindo praticamente todos os crocodilos derivados da irradiação cretácica 

gonduânica (Sereno et al., 2003; Gasparini et al., 2005; Zaher et al., 2006; Fiorelli & Calvo, 

2007; Novas et al., 2009; O’Connor et al., 2010; Pol & Powell, 2011; Pol et al., 2012).  

A diversidade de notossúquios conhecida hoje é notável, e alguns táxons possuem 

características muito peculiares. Além de várias espécies de Araripesuchus (ver abaixo), 

merece destaque também alguns fósseis com alta especialização dentária e mandibular, de 

tamanhos diminutos, como Mariliasuchus da Bacia Bauru (Carvalho & Bertini, 1999; 

Zaher et al., 2006), Comahuesuchus da Argentina (Bonaparte, 1991), e Anatosuchus do 

Níger (Sereno et al., 2003). Alguns dos notossúquios descobertos destacam-se por possuir 

dentes posteriores de compleição molariforme, como o Candidodon do Maranhão 

(Carvalho, 1994), Malawisuchus do Malawi (Gomani, 1997) ou Pakasuchus da Tanzânia 



 
 
 

(O’Connor et al., 2010), e mesmo com molares verdadeiros, como o chinês 

Chimaerasuchus (Wu et al., 1995), ou até com formatos totalmente bizarros, diferentes de 

qualquer outro crocodiliforme, como o Simosuchus de Madagascar (Buckley et al., 2000).  

Um grupo de notossúquios muito peculiar é a família Sphagesauridae. Conhecida 

apenas por dentes por cerca de 50 anos (Price, 1950), teve seu primeiro material craniano 

descrito por Pol (2003). A partir daí, uma série de outras espécies e gêneros com dentição 

semelhante foram descritas para a Bacia Bauru (Nobre & Carvalho, 2006; Andrade & 

Bertini, 2008; Iori & Carvalho 2011), com destaque para Armadillosuchus (Marinho & 

Carvalho, 2009), uma espécie de porte médio, que possuía estranhas placas dérmicas nucais 

e dorsais. Uma dentição semelhante à esfagessáuria também foi reportada em Yacarerani, 

do Cretáceo da Bolívia (Novas et al., 2009). Nas análises recentes, Yacarerani e 

Adamantinasuchus formam um clado monofilético, mas não em conjunto com o gênero 

Sphagesaurus (Novas et al., 2009; Iori & Carvalho, 2011; Iori et al., 2013), dando a 

entender que a morfologia peculiar dos “esfagessáurios” pode ter evoluído em paralelo em 

duas linhagens. No entanto, esfagessauros sempre aparecem na irradiação cretácica 

notossúquia.  

Um dos clados que foi incluído dentro de Notosuchia nos artigos supracitados foi o 

grupo de espécies oreinirrostras chamadas de Sebecidae (segundo Colbert, 1946). Até o que 

permite o conhecimento atual, os sebecídeos foram os únicos mesoeucrocodilos não-

neossúquios a sobreviverem até o Cenozóico (Gasparini, 1984; Rossmann et al., 2000), e 

são conhecidas nove espécies sul-americanas, do Cretáceo ao Mioceno (Rusconi, 1946; 

Langston, 1965; Gasparini, 1984; Buffetaut & Marshall, 1991; Gasparini et al., 1993; 

Turner & Calvo, 2005; Paolillo & Linares, 2007; Pol & Powell, 2011; Kellner et al., 2014); 

pelo menos quatro espécies europeias, do Cretáceo e do Eoceno (Kuhn, 1968; Bunzel, 

1871; Antunes, 1975; Rossmann et al., 2000; Company et al., 2005); e ao menos três 

espécies africanas, também do Cretáceo e do Eoceno (Buffetaut 1974; Buffetaut, 1989). O 

gênero Sebecus já apareceu como pertencente à irradiação Neosuchia (Andrade & Bertini, 

2008; Sereno & Larsson, 2009), e também como pertencente à família Peirosauridae 

(Larsson & Sues, 2007; Sereno & Larsson, 2009; Young & Andrade, 2009; Andrade et al., 

2011), basicamente devido a algumas características compartilhadas, como o quadradojugal 



 
 
 

participando do côndilo mandibular, a forma da fossa perinarial, e semelhanças dentárias. 

Porém, nas análises que incluem um número relevante de táxons do grupo, Sebecidae 

geralmente aparece na irradiação notossúquia, como grupo-irmão de Baurusuchidae (Turner 

& Calvo, 2005; Pol & Powell, 2011; Pol et al., 2012). Entre as espécies de sebecídeos 

conhecidas, merece destaque Pehuenchesuchus da Argentina (Turner & Calvo, 2005) e 

Eremosuchus da Argélia (Buffetaut, 1982), já que ambas foram consideradas extremamente 

semelhantes aos integrantes de Baurusuchidae, Eremosuchus inclusive aparecendo como 

grupo-irmão de Baurusuchus (Ortega et al., 1996). 

Peirosaurus, como já abordado, foi um “mesossúquio” descrito por Price (1955), 

mas cuja família (Peirosauridae) só foi erigida por Gasparini (1982). Esta, além de 

Peirosaurus, engloba atualmente pelo menos mais seis táxons do Cretáceo sul-americano 

(Price, 1955; Gasparini et al., 1991; Carvalho et al., 2004; Carvalho et al., 2007; Leardi & 

Pol, 2009; Campos et al., 2011; Martinelli et al., 2012); porém, alguns táxons do Cretáceo 

Inferior africano também foram alocados a Peirosauridae, como Hamadasuchus do 

Marrocos (Buffetaut, 1994; Larsson & Sues, 2007) e Stolokrosuchus do Níger (Larsson & 

Gado, 2000). A diagnose proposta por Gasparini (1982) inclui características como o 

focinho moderadamente alto, com um processo maxilar em forma de cunha penetrando 

dorsalmente no pré-maxilar, que por sua vez é muito pequeno em vista ventral, e o 14º e 15º 

dentes maxilares especializados. Peirosauridae aparece como grupo-irmão de Neosuchia na 

maioria das publicações (Sereno et al., 2003; Gasparini et al., 2005; Zaher et al., 2006; 

Turner & Buckley, 2008; Novas et al., 2009; Sereno & Larsson, 2009; O’Connor et al., 

2010; Pol & Powell, 2011), ou formando uma politomia com as duas irradiações (Fiorelli & 

Calvo, 2007). Isto se deve a algumas características, como o basisfenóide invisível em vista 

ventral e lateralização dos quadrados (Pol & Powell, 2011). Apenas recentemente 

Peirosauridae tem aparecido como pertencente à irradiação cretácica (Pol et al., 2012; 

Montefeltro et al., 2013). Turner & Sertich (2010) encontraram um clado formado por 

peirossauros na base da irradiação cretácica, mas o africano Stolokrosuchus foi excluído, 

aparecendo como grupo-irmão de Neosuchia. 

Buffetaut (1974) descreveu o fóssil Trematochampsa, do Cretáceo Superior do 

Níger, composto de vários ossos cranianos e pós-cranianos desarticulados, pertencentes a 



 
 
 

vários indivíduos. Entre as características, destacam-se o focinho alto, com narinas voltadas 

anteriormente, a presença de fenestra ântero-orbital e margem ventral ondulada do maxilar 

(Simons & Buckley, 2009). Buffetaut (1974) também erige, para estes fósseis, a família 

Trematochampsidae, cuja segunda espécie descrita foi Trematochampsa oblita (Buffetaut & 

Taquet, 1979) de Madagascar, mais tarde nomeada Miadanasuchus oblita (Simons & 

Buckley, 2009). O gênero Itasuchus, do Cretáceo Superior brasileiro, foi descrito por Price 

(1955) como pertencente à família Goniopholididae, e Caririsuchus camposi (Kellner, 

1987), do Cretáceo Inferior do Brasil foi considerada uma espécie relacionada. Ambas as 

espécies foram consideradas como pertencentes à Trematochampsidae por Buffetaut (1991), 

que também sinonimizou Caririsuchus ao gênero Itasuchus. Carvalho et al. (1994) erigem 

o clado Itasuchidae, para incluir Itasuchus e Malawisuchus, topologia esta que não foi bem 

aceita por outros trabalhos por não incluir nenhum Neosuchia (Simons & Buckley, 2009). 

Bergisuchus, Eremosuchus e Hamadasuchus também foram sugeridos como 

trematocampsídeos por Buffetaut (1988; 1989; 1994, respectivamente), mas a maioria dos 

trabalhos concorda com sua alocação a Sebecidae ou Peirosauridae (ver acima). Iori & 

Garcia (2012) descreveram Barreirosuchus, alocado à Trematochampsidae por afinidades 

com Itasuchus. As diagnoses de Trematochampsidae são fracas e confundem-se com as de 

Sebecidae, especialmente porque quase todos os espécimes conhecidos são muito 

fragmentários (Simons & Buckley, 2009). 

Buckley & Brochu (1999) e Turner & Buckley (2008) descreveram 

Mahajangasuchus insignis de Madagascar, um animal grande, com uma mandíbula 

extremamente alta e robusta, e um crânio achatado e largo. Sereno & Larsson (2009) 

descreveram Kaprosuchus saharicus, um animal apelidado como “crocodilo dentes-de-

sabre”, devido à presença de alguns dentes exageradamente hipertrofiados, tanto na arcada 

inferior quanto na superior. A parte anterior do jugal inclinada ventralmente, a extremidade 

póstero-lateral do esquamosal arqueada dorsalmente, a compleição da sínfise mandibular, 

entre outras características, uniram os dois táxons, criando a família Mahajangasuchidae 

(Sereno & Larsson, 2009), e ambos os táxons sempre aparecem juntos quando incluídos em 

uma matriz. Kaprosuchus foi pouco incluso em análises, mas Mahajangasuchus já apareceu 

nas mais diversas posições filogenéticas: como grupo-irmão de Neosuchia (Sereno & 



 
 
 

Larsson, 2009; O’Connor et al., 2010); como grupo-irmão de Stolokrosuchus + Neosuchia 

(Turner & Buckley, 2008); como grupo-irmão de Eusuchia (Larsson & Sues, 2007); dentro 

de Peirosauridae, ou como grupo-irmão de Peirosauridae (Buckley & Brochu, 1999; Turner 

& Calvo, 2005; Young & Andrade, 2009; Pol & Powell, 2011; Pol et al., 2012); e como 

grupo-irmão de Notosuchia (Andrade et al., 2011), ou dentro deste clado (Montefeltro et 

al., 2013).  

Outro clado de posicionamento controverso dentro de Notosuchia em algumas 

filogenias é o gênero Araripesuchus. Hoje são conhecidas mais quatro espécies do gênero 

além da brasileira ao redor do mundo: uma no Níger (Buffetaut, 1981; Sereno & Larsson, 

2009), duas na Argentina (Ortega et al., 2000; Pol & Apesteguía, 2005) e uma em 

Madagascar (Turner, 2006). Salvo poucas filogenias (Sereno & Larsson, 2009; Turner & 

Sertich, 2010), o gênero mostra-se monofilético na maioria das vezes, mas já apareceu em 

diversas posições dentro de Mesoeucrocodylia: formando uma politomia com as outras duas 

outras irradiações mesoeucrocodíleas (Wu & Sues, 1996; Pol 2003; Turner & Calvo, 2005; 

Larsson & Sues, 2007); como grupo-irmão do clado neossúquio (isolado ou em conjunto 

com outros clados, como Peirosauridae) (Ortega et al., 2000; Buckley et al., 2000; Turner 

& Calvo, 2005; Company et al., 2005; Turner, 2006; Andrade & Bertini, 2008); como 

grupo basal dentro de Notosuchia, isolado (Pol et al., 2004; Pol & Norell, 2004a, b; 

Gasparini et al., 2005; Zaher et al., 2006; Turner & Buckley, 2008; Pol et al., 2009; 

O’Connor et al., 2010; Andrade et al., 2011), ou junto com Uruguaysuchus (Novas et al., 

2009; Pol & Powell, 2011; Pol et al., 2012); ou mais inclusivo dentro de Notosuchia 

(Sereno et al., 2003; Fiorelli & Calvo, 2007; Montefeltro et al., 2013). Quando acontece de 

Araripesuchus cair próximo ou dentro da irradiação neossúquia, torna-se inviável o nome 

Notosuchia (sensu Gasparini 1971).  

Eventualmente, pode-se observar a formação do clado Ziphosuchia, definido por 

Ortega et al. (2000) como todo grupo que inclua Notosuchus, Libycosuchus e Sebecosuchia. 

Em Ortega et al. (2000) e Company et al. (2005), o clado aparece basicamente porque 

Araripesuchus foi excluído da irradiação “notossúquia”. Já em Pol et al. (2012), 

Ziphosuchia aparece como um clado menos inclusivo dentro da irradiação notossúquia, já 



 
 
 

que os autores acham um clado monofilético para Sebecosuchia (Sebecidae + 

Baurusuchidae).  

 

1.4. A família Baurusuchidae 

 

 A família Baurusuchidae é o grupo mais relevante para o presente trabalho. Alguns 

anos depois de ter descrito Baurusuchus pachecoi e erigido a família Baurusuchidae, Price 

(1959) alocou o já conhecido Cynodontosuchus à mesma família, devido a semelhanças na 

compleição da mandíbula e dos dentes. Gasparini (1972) revisou o material e concordou 

com a alocação de Cynodontosuchus sugerida por Price, chegando a sugerir uma 

sinonimização. Entretanto, Riff & Kellner (2001) apontam diferenças na fórmula dentária 

que parecem sustentar a identidade específica de ambos os táxons. O gênero Baurusuchus 

conta hoje com mais duas espécies descritas: B. salgadoensis (Carvalho et al., 2005) e B. 

albertoi (Nascimento & Zaher, 2010), e a família conta, além de Cynodontosuchus, com 

mais cinco gêneros, sendo quatro brasileiros, encontrados também na Bacia Bauru: 

Stratiotosuchus (Campos et al., 2001), Campinasuchus (Carvalho et al., 2011), 

Pissarrachampsa (Montefeltro et al., 2011) e Gondwanasuchus (Marinho et al., 2013); e o 

quinto gênero é argentino: Wargosuchus (Martinelli & Pais, 2008). Cada um destes táxons 

será descrito em detalhe nas sessões subsequentes do presente trabalho.  

Wilson et al. (2001) descreveram Pabwehshi pakistanensis, cujo holótipo é 

constituído apenas de uma porção anterior do focinho e mandíbula do Cretáceo do 

Paquistão. Os autores alocam-no à família Baurusuchidae por vários fatores, especialmente 

pela compleição dentária, mas não apresentam uma filogenia. Larsson & Sues (2007) 

encontraram Pabwehshi como grupo-irmão do clado formado por Sebecidae + 

Peirosauridae, muito distante de Baurusuchidae. Contudo, na maioria das filogenias em que 

o táxon foi incluso, seu posicionamento se apresenta dentro de Baurusuchidae (Turner & 

Calvo, 2005; Turner, 2006; Nascimento & Zaher, 2011; Pol & Powell, 2011), ou próximo a 

táxons classicamente considerados baurussuquídeos (Pol et al., 2012).  

Apenas as filogenias mais recentes passaram a incluir algum táxon de 

Baurusuchidae que não fosse o próprio Baurusuchus. Todas concordam com o 



 
 
 

monofiletismo do gênero Baurusuchus (Sereno & Larsson, 2009; Nascimento & Zaher, 

2011; Pol & Powell, 2011; Montefeltro et al., 2011, 2013), e muitos trabalhos incluíram 

apenas Stratiotosuchus além do Gênero-tipo, mas ainda assim, sempre formando um clado 

monofilético (Fiorelli & Calvo, 2007; Andrade & Bertini, 2008; Riff & Kellner, 2011; 

Andrade et al., 2011). Nascimento & Zaher (2011) e Pol & Powell (2011) encontraram dois 

clados internos em Baurusuchidae: um clado formado pelo gênero Baurusuchus, e um outro 

formado por Stratiotosuchus  + Pabwehshi. Na análise filogenética de Pol & Powell (2011), 

Cynodontosuchus não seria um Baurusuchidae, formando uma politomia com 

Baurusuchidae e Sebecidae. Alguns trabalhos posteriores incluíram mais gêneros descritos 

posteriormente, como Pol et al. (2012), Montefeltro et al. (2011, 2013) e Iori et al. (2013). 

Nas análises de Pol et al. (2012) e Iori et al. (2013), baurussuquídeos não formam um clado 

monofilético, sendo um conjunto de táxons sucessivamente irmãos de Sebecidae, este sim, 

monofilético. No primeiro artigo, apenas Stratiotosuchus e Pabwehshi formam um clado, 

sendo os demais unidos em uma grande politomia com Sebecidae. No segundo artigo, 

Gondwanasuchus é incluído, sendo o grupo-irmão de Baurusuchus + Sebecidae. 

Montefeltro et al. (2011, 2013) defendem o clado Baurusuchidae como monofilético, sendo 

que o trabalho de 2013 encontrou apenas clados sequenciais formados por um único gênero, 

mas o artigo de 2011 encontrou dois clados principais dentro da família. Estes dois clados 

foram chamados de Pissarrachampsinae (Pissarrachampsa + Wargosuchus) e 

Baurusuchinae (Baurusuchus + Stratiotosuchus), sendo Cynodontosuchus grupo-irmão de 

ambos (Montefeltro et al., 2011).  

  

  

   

 



 
 
 

  

VII – Conclusões  

 

1. Baurusuchidae é um clado monofilético, e na análise realizada foi sustentado por 

catorze sinapomorfias. Foi proposta uma lista com 20 diagnoses para a família, das 

quais dezesseis são autapomórficas. 

2. Existem dois tipos de padrão de coana dentro de Baurusuchidae: um que não possui 

fossas coanais, e nem pneumatizações do ectopterigóide e pterigóide, presente 

apenas no gênero Baurusuchus; e outro onde pterigóide e ectopterigóide são 

pneumatizados, e há muitas fossas paracoanais acessórias, presente nos demais 

táxons, chamado aqui de “padrão Pissarrachampsa”. 

3. Os táxons classicamente alocados ao gênero Baurusuchus apareceram em um clado 

monofilético, sustentado por quatro sinapomorfias, e uma lista com cinco diagnoses 

foi proposta: Baurussuquídeos sem pneumatização palatal nos ectopterigóides e 

pterigóides, sendo ambos os elementos delgados e côncavos ventralmente (padrão 

Baurusuchus de coana); esquamosal e parietal apresentando uma delgada parede 

posterior de teto craniano (fossa supratemporal mais restrita posteriormente); sutura 

entre esquamosal e pós-orbital anteriormente convexa; aberturas laterais de 

Eustáquio menores que a abertura medial (forâmen intertimpânico).  

4. Baurusuchidae apareceu como grupo-irmão de Bergisuchidae, clado formado por 

sebecídeos cenozoicos, em sua maioria laurasianos. Foi encontrado um clado 

Sebecosuchia, composto pelos “sebecídeos” (que não formaram todos um clado 

monofilético) e por Baurusuchidae. Sebecídeos, Baurusuchidae, Mahajangasuchidae 

e Peirosauridae apareceram juntos de forma inédita na literatura, formando um clado 

que foi chamado aqui de Oreinirostra. 
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